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أن أعداء الرسل ال يقتصرون على جمرد التكذيب بل يؤذون الرسل وأتباعهم واألذية قد تكون جسدية وقد تكون 

متعددة والكافر يرى أقرب وسيلة حتصل ا األذية للمسلم ال  مالية وقد تكون فكرية وقد تكون عسكرية أنواع

  ية وضحاها لفعل ذلكد األمم اإلسالمية يف ليلة بني عشيشك يف هذا ولو حصل له أن يب

يأيت مع شدة الكرب كلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا الفرج  عز وجل ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن فرج اهللا  

اهللا مقابل العسر الواحد يسرين جعل )) ف فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا(( عز وجلويؤيد هذا قوله 

)  أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا واعلموقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ( 

  وهذا كالم اهللا وكالم رسوله حق وصدق ولكن النفوس قد تبوء بالفشل فال تصلح

مل يقل حىت   )) حتى أتاهم نصرنا ((النصر إال من عند اهللا لقوله  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية أال يرجى 

اهم نصرنا وإذا علمنا أن النصر ال يكون إال من عند اهللا فممن نطلب النصر ؟ نصرهم فالن وفالن قال حىت أت

النصر  تبارك وتعاىلصلى اهللا عليه وسلم  يف عريش له يوم بدر يناشد ربه   من اهللا عز وجل  وهلذا اختصر النيب

ب النصر من فالن  يوافقك حىت نصره اهللا واحلمد هللا ال تطلب النصر إال من اهللا حىت يف اادلة العلمية ال تطل

أو ال يوافقك اطلب النصر من اهللا إذا كنت وصلت إىل احلق فاطلب اهللا أن ينصرك أو اطلب اهللا أن يهديك 

  الصراط املستقيم

ومن فوائد اآلية الكرمية أنه ال مبدل لكلمات اهللا أي ال أحد يبدهلا إذا قدر اهللا النصر ال أحد مينعه وإذا قدر  

حد مينعه أما الكلمات الكونية فعدم املبدل هلا ظاهر الكلمات الكونية ال بد أن تكن كن فيكون ال أفاخلذالن 

ال أحد مينعه قال المتناع املطر ميتنع ال أحد ينزله فالكلمات الكونية مفروغ  تعاىل كن لنزول املطر فنزل  قال اهللا

  منها أنه ال أحد يستطيع أن يبدهلا 

لناس من يبدهلا لكن تبديله هذا باطل والباطل ال وجود له شرعا يف من بدل أما الكلمات الشرعية فمن ا

ال ال ؟ يف األمم السابقة ويف هذه األمة ولكن هل هذا التبديل غري من خصائص هذه إالكلمات الشرعية و 

ال حكم  الكلمات ؟ أبدا ال يستطيعون مهما حاولوا ال ميكن هم لو بدلوها ظاهرا كما بدلوه فإنه باطل والباطل

  لوجوده 

ومن فوائد اآلية الكرمية قوة وعظمة اهللا وسلطانه عز وجل  حيث إنه ال مبدل لكلماته غري اهللا عز وجل  مهما 

بلغ من السلطان والقدرة والقوة واجلنود فإن كلماته تبدل فإن قال قائل ما تقولون يف النسخ أليس فيه تبديل ؟ 

وجل  وكلماته الناسخة ال مبدل هلا يعين ال ميكن أن نلغي الناسخ ألا  اهللا عز من بدله ؟ بلى فيه تبديل لكن 



 

 - 2  -

ولقد جاءك من نبأ ))  ايش بعدها ؟ (( ال مبدل لكلماته كلمات اهللا عز وجل  قال اهللا عز وجل  (( 
  ))  المرسلين

لكرمية بقوله تعاىل ((  فيها من فوائد اآلية أيضا إثبات أن اهللا يتكلم وهذا قد مأل منه القرآن وقد جاءت اآلية ا 

))  مؤكدة ذلك ألن تكليم املصدر مؤكد واملصدر املؤكد ينفي احتمال ااز طيب   وكلم اهللا موسى تكليما

أصوات ؟ نعم  إال بغريكلمات اهللا عز وجل  حبروف وال بغري حروف ؟ حبروف وإال مل تكن كالما بأصوات و 

الكالم معىن قائما يف النفس ألن هذا املعىن القائم  يف  بصوت يتكلم اهللا بصوت مسموع وال ميكن أن يكون

النفس يا إخواين هل يسمى كالم ؟ يسمى حديث نفس وال يسمى كالما الكالم ما نطق به اللسان وليس ما 

ويقولون في أنفسهم لوال يعذبنا حل باجلنان وهلذا إذا أراد اهللا عز وجل  حديث النفس عرب عنه كما يف قوله (( 
  يف الكالم طوائف مرت علينا يف كتاب النونية يعين من أبينها وأبرزها خالف ))  ا نقولاهللا بم

املعتزلة يقولون إن كالم اهللا أصوات خملوقة خلق اهللا أصواتا كما خلق أصوات الرعد والصواعق فهي مثل األول  

.اهللا وما أشبه ذلك ...اقة اهللا وبيت اهللا وخملوقة متاما ال إىل علم اهللا وإمنا نسبت إىل اهللا تشريفا هلا كما يف قوله ن

النفس بالطائفة الثانية األشاعرة الذين يدعون أم هم الذين جادلوا املعتزلة قالوا إن كالم اهللا هو املعىن القائم 

معىن قائم بنفسه ال يسمع وليس له صوت وال حروف ولكنه خلق أصواتا وحروفا لتعرب عما يف نفسه باهللا عليك 

ال فرق بينهم وبني املعتزلة ألننا إنه فرق بني مذهبهم ومذهب املعتزلة ؟ ال فرق كما قاله بعض علمائنا أهناك 

وأولئك  ة وهو كالم اهللا حقيقةمتفقون على أن ما يف هذا املصحف خملوق لكن املعتزلة قالوا هو خملوق حقيق

ه وهذا عبارة عن كالم اهللا فأيهم أقرب إىل كالم اهللا هو القائم يف نفس  شعرية قالوا ليس كالم اهللا حقيقةاأل

الصواب من حيث القواعد املعتزلة أقرب إىل الصواب أما أهل احلق السلف وأتباعهم من األئمة فقالوا إن اهللا عز 

وجل  يتكلم نفسه يتكلم بكالم مسموع حبرف مرتب وال يعقل الكالم إال على هذا الوجه طيب إذا قال قائل 

 قليال أو كثريا يكون بكلمة كن ؟ اجلواب ظاهر النصوص هكذا كل ما خلقه اهللا يقول له  هل كل ما خلقه اهللا

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبي لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تَنَفَد  (( وهلذا كان كلمات اهللا ال نفاد هلا كن
َنا ِبِمْثِلِه مَ  وحيتمل أنه عز وجل  قال كن يف أول األمر وصار ] 109))[الكهف: َدًداَكِلَماُت رَبي َوَلْو ِجئـْ

  املخاطب يقوم مبا أمر به كما قال للوح احملفظ اكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن

ولقد ومن فوائد اآلية الكرمية إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم  كما ثبتت رساالت من قبله لقوله ((  
  ))   مرسلينجاءك من نبأ ال

   اآلية الكرمية تأكيد رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم  وذلك بالقسم والالم وقد هذه ومن فوائد 
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))   ولقد جاءك من نبأ المرسلينمن فوائد اآلية الكرمية أن القرآن الكرمي يراعى فيه فواصل اآليات لقوله (( 

َباِء الرُسِل َما نـُثَبُت ِبِه فـَُؤاَدكَ  نـَُقص َعَلْيَك ِمْن وَُكال (( وقال يف آية أخرى  ومراعاة الفواصل ] 120))[هود: َأنـْ

وحملناه على ذات ألواح ظاهر يف القرآن الكرمي انظر إىل سورة طه انظر إىل سورة اقرتبت الساعة حىت قال (( 
وذلك ألن هذا ))  دسر مجع دسار وهو املسمار كل ذلك ألجل أن تتناسب السورة يف فواصل اآليات  ودسر

مما تطرب له القلوب فهذه ثالث فوائد تناسب اآليات  ذلك من البالغة وألن هذا مما تصغي له األمساع وألن

  الكرمية 

))   ولقد جاءك من نبأ المرسلينومن فوائد اآلية أنه قد يكون فيها إشارة إىل أن حممد خامت الرسل لقوله (( 

من اآلية وإال فكونه خامت النبيني أمر جممع عليه نص عليه القرآن الكرمي فإن صح أخذ هذه الفائدة الذين أرسلوا 

يعين ] 40))[األحزاب: َكاَن ُمَحمٌد َأبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللِه َوَخاَتَم النِبيينَ  َما(( قوله تعاىل يف 

   نعم.   ولكن كان رسول اهللا وخامت النبيني صلى اهللا عليه وسلم

َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنَة َوَلما يَْأِتُكْم َمَثُل الِذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم أحسن اهللا إليك يقول اهللا (  : الطالب
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضراُء َوزُْلزُِلوا َحتى يـَُقوَل الرُسوُل َوالِذيَن آَمُنوا َمَعُه مَ  ) وال شك أن رسول اهللا  َتى َنْصُر اللهِ َمستـْ

  صادق لكن ما وجه هذا القول ؟

  ايه :  الشيخ

  : مىت نصر اهللا الطالب

   مىت نصر اهللا ال يقولون هذا استبعاد ولكنهم يقولونه استعجاال يستعجلون نصر اهللا ال استبعادا وال شكا. : الشيخ

التفسري السابق أن أصول الردة تكمن يف اجلحود واالستكبار : بارك اهللا فيكم يا شيخ قررنا يف در س  الطالب

نسان إذا ترك مسنون استكبارا خيشى أن يكفر مث مر معنا باألمس حديث من أىب أن اإلوأنه قد خيشى على 

حتفظنا يف قولنا خيشى عليه يف يأكل إال بشماله ففسره النيب صلى اهللا عليه وسلم  أنه ما منعه إال الكرب هل 

  خمرج من امللة  ؟غري يدل على أن هناك كرب دون كرب ، كرب  الكفر

: قولنا خيشى ليس معناه أنه مؤكد لكن إذا صدر هذا االستكبار عن كراهة لشرع اهللا عز وجل  فهو كفر   الشيخ

وهلذا ال بد من الذل ] 9مد:))[حم َذِلَك بِأَنـُهْم َكرُِهوا َما َأنَزَل اللُه فََأْحَبَط َأْعَماَلُهمْ (( كما قال اهللا عز وجل  

   يف القلب والتذلل يف اجلوارح .

))  وإن كان كرب عليك إعراضهم  وإن كان كبر عليك إعراضهم ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل 

ال شك أن كان حتتاج إىل اسم وخرب وكرب حتتاج إىل فاعل فهل نقول إن كان امسها ضمري الشأن مسترت وكرب 
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فاعال حيتمل هذا وهذا ولكن  هليك إعراضهم خربها أو نقول إن إعراضهم تنازع فيه كان تطلبه امسا وكرب تطلبع

ك مبا كان األول أوجه يعين فإن كان الشأن يف هذا األمر أنه كرب عليك إعراضهم أي عظم عليك إعراضهم وذل

َتطَْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفًقا ِفي اَألْرِض َأْو ُسلًما اسْ  فَِإنِ  ((ى فحاول أن يهتدوا على يدك يف نفسك من احلزن واألس
يعين فافعل ولكن ليس عليك إال الصرب وهذه اجلملة إن كان كرب ] 35))[األنعام: ِفي السَماِء فـََتْأتِيَـُهْم بِآيَةٍ 

تكون اجلملة عليك إعراضهم أتى بعدها مجلة شرطية أخرى فإن استطعت وهذا من تداخل اجلملتني الشرطيتني ف

 كهذه الثانية  يف حمل جزم جواب اجلملة األوىل وهذا يوجد حىت يف القرآن وغريه يف كالم العرب أما يف القرآن  

َر َمِديِنيَن  تـَْرِجُعونـََها ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقينَ (( تعاىل يف قوله كما اآلية و  هذا شرط ] 87))[الواقعة: فـََلْوال ِإْن ُكنُتْم َغيـْ

  :منه قول الشاعرداخل شرط و 

  " " إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا

هذا الشرط األول مث الثاين قيد فيه جتدوا فيها جواب الشرط املهم إن كان كرب عليك إعراضهم هذه مجلة شرطية  

فإن استطعت ضمن مجلة شرطية األوىل إن كان كرب عليك إعراضهم الثانية ((  يف اجلملة األوىل فاجلملة شرطية
فعل ولن ميكنك فا))  جواب اجلملة الثانية حمذوف التقدير تبتغي نفقا في األرض أو سلما في السماء أن 

ذلك فإن كان ال ميكنك فإنه ال ميكنك أن تأيت باآليات اليت اقرتحوها وإذا كان ال ميكنك فال حتزن عليهم ألن 

  ال حيزن إال على شيء ميكنه أن يفعله ومل يفعلاإلنسان 

على أن (( أي قدرت  ))إن استطعت((أي عظم ، عظم عليك وشق عليك  )) يك إعراضهمكبر عل (( 
أي تطلب نفقا يف األرض والنفق هو السرداب حيفر يف األرض ويدخل اإلنسان فيه  )) تبتغي نفقا في األرض

ا تصعد يف أي مصعدتبتغي مصعدا ))  أو سلما في السماء(( ليصل إىل أعماق األرض فاآلية هنا فتأتيهم بآية 

يستطيع أن ينزل فيحفر نفقا يف األرض ليستخرج اآليات  النزول واالرتفاع الفتأتيهم بآية فبني اهللا عز وجل  اجلو 

وال أن يصعد إىل السماء فيأيت باآليات ولكن املعىن واضح إذا كان ال ميكنك هذا وهو معلوم للجميع فإنه ال 

َوقَاُلوا َلْوال أُْنِزَل َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن رَبِه ((  قال عز وجل  يف آية أخرى ميكنك أن تأيت مبا اقرتحوه من اآليات كما 
  َوَلْو َشاَء اللُه َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهَدى (( ]50))[العنكبوت: ُقْل ِإنَما اآليَاُت ِعْنَد اللِه َوِإنَما َأنَا َنِذيٌر ُمِبينٌ 

جاء جوابه جلمع لكن أين املفعول يف شاء هل نقدره مطابقا للفظ  لو شرطية فعل الشرط] 35))[األنعام:

اجلواب أو نقدره مبعىن آخر قدره بعضهم بقوله ولو شاء اهللا هدايتهم جلمعهم على اهلدى وقدره آخرون بقوهلم 

  ولو شاء اهللا أن جيمعهم على اهلدى جلمعهم على اهلدى أيهما أنسب؟ الثاين أو األول ؟

  : األولالطالب
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الثاين أن نقدر احملذوف مطابقا للموجود أي ولو شاء اهللا أن جيمعهم على اهلدى ومجعهم على اهلدى ال  :شيخال

أعظم من جمرد اهلداية ألم قد يهتدون وال جيمعون وهذا ينبغي لنا أن نطرده من كل ما كان مشاا ولو شاء اهللا 

قتتلوا فتقدير الشيء مطابقا للموجود أوىل من تقدير شيء غري ما اقتتلوا ماذا نقدر ؟ ولو شاء اهللا أال يقتتلوا ما ا

مطابق وال نعلم هل اهللا أراده أم ال فما بني أيدينا هو املتعني إذن ولو شاء اهللا أن جيمعهم على اهلدى جلمعهم 

ين ))  أي على دولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ألن القلوب بيد اهللا عز وجل  وهذا كقوله تعاىل  (( 

))   فال تكونن من الجاهلين)) ألن األمر كله بيده عز وجل ((  ولو شاء اهللا لهدى الناس جميعااإلسالم (( 

بنون التوكيد يعين ينهاه اهللا عز  )) فال تكونن من الجاهلين ((ي مؤكد مجع بايش ؟ النهي هنا مؤكد بايش؟ 

ل سفاهة وجهل انتفاء علم أيهما املراد ؟ الثاين بال وجل  يا مؤكدا أال يكونن من اجلاهلني واجلهل نوعان جه

(( ِإنَما التـْوبَُة َعَلى اللِه ِللِذيَن يـَْعَمُلوَن السوَء ِبَجَهاَلٍة ثُم شك مثال اجلهل الذي هو السفاهة قول اهللا عز وجل 
ن انتفاء العلم يستدفع به احلرج واإلمث إذن انتفاء العلم أل وليس املراد باجلهالة] 17)[النساء: يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيبٍ 

  فال تكونن من اجلاهلني بايش ؟أي من الذين ال يعلمون سنن اهللا عز وجل  يف خلقه 

فإن قال قائل هل يلزم من يه عز وجل  نبيه عن أن يكون من اجلاهلني أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم  

] 147))[البقرة: اْلُمْمَترِينَ  اْلَحق ِمْن رَبَك َفال َتُكوَنن ِمنَ (( وله تعاىل فعل فعل اجلاهليني ؟ اجلواب ال كما يف ق

الِذيَن يـَْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلَك َلَقْد َجاَءَك  فَِإْن ُكْنَت ِفي َشك ِمما َأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك َفاْسَألِ (( وقال عز وجل  
اعين     فال يلزم من هذا الشرط أن يقع املشروط إذن ] 94))[يونس: الُمْمَترِينَ  وَنن ِمنَ اْلَحق ِمْن رَبَك َفال َتكُ 

أي من ذوي اجلهل الذين ال  )) فال تكونن من الجاهلين ((وأشباهها  )) لئن أشركت ليحبطن عملك(( 

ىت حتزن لعدم إميام يعرفون سنن اهللا يف خلقه انتبه فأنت يا حممد لست جاهال حىت يكرب عليك إعراضهم وح

   ألن ذلك من حكمة اهللا عز وجل  نعود إىل استخراج الفوائد 

يف هذا من الفوائد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  قد عظم عليه إعراض املدعوين إىل اإلسالم هل هذا انتصار  

  الصالة والسالمعليه لنفسه أو رغبة يف هداية عباد اهللا ؟ الثاين بال شك وهذا من متام نصحه لألمة 

ومن فوائد هذه اآلية أن اإلنسان ينبغي له أال يهون عليه إعراض الناس بل يكون كبريا يف نفسه لكن ال تعصب   

ملا هو عليه ولكن ايش ؟ من أجل مصلحة اآلخرين إذا رأينا مثال رجال عاملا عابدا كرميا لكنه يف األمساء 

أو ال يشق ؟ نعم يشق ال شك أنه يشق علينا وإذا نظرنا إليه  والصفات على غري ما يرام فهل يشق علينا هذا

بعني القدر رمحناه وقلنا سبحان اهللا كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غري سليمة نرمحه فهو حقيقة ألنه 

نفعل به كما حمروم لكن إذا نظرنا إليه بعني الشرع فإننا جنادله فإن رجع إىل احلق فهذا املطلوب وإن مل يرجع فإننا 
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حكمي في أهل الكالم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال  :"قال الشافعي رمحه اهللا 
  " هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكالم

يف يصدر الزنا قنا له كا إليه بعني القدر نعم رمحناه ورقرجل زاين زنا وهو من علية القوم ومن أهل اخلري إذا نظرن 

الزانَِيُة َوالزاِني (( لكن إذا نظرنا إليه بعني الشرع أقمنا عليه احلد وال نرأف به كما قال عز وجل   ؟!من هذا
ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َوال تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفٌة ِفي ِديِن اللهِ  إن  كنتم  ما قال في قدر اهللا (( )) فَاْجِلُدوا ُكل َواِحٍد ِمنـْ

أقيلوا ذوي  :"أفهمتم وهلذا جاء يف احلديث وإن كان فيه ضعف ] 2النور: )) تؤمنون باهللا واليوم اآلخر
   " الهيئات عثراتهم إال الحدود

من فوائد هذه اآلية الكرمية أن اهللا عز وجل  قد يبني الشيء املستحيل بفرض مثال له دون أن يذكره بعينه وجهه 

َتْأتِيَـُهْم بِآيَةٍ  نِ فَإِ (( أن اهللا قال  ] 35))[األنعام: اْسَتَطْعَت َأْن تـَْبَتِغَي نـََفًقا ِفي اَألْرِض َأْو ُسلًما ِفي السَماِء فـَ

كرب عليك إعراضهم فإم لن يؤمنوا ألن هذا هو املتوقع أن يقول إن كان  كان  يعين فافعل بدل من أن يقول وإن  

 عليه الصالة والسالمكرب عليك إعراضهم فإم لن يؤمنوا لكن اهللا تعاىل ضرب مثال حىت يكون مقنعا للرسول 

  ولغريه أيضا 

صعود يف السماء هل يستقيم  ومن الفوائد يف هذه اآلية أن نقول وانتبهوا املالجئ قسمان إما نفق يف األرض وإما

هذا ؟ أو نقول طلب الشواهد قد يكون من األرض وقد يكون من السماء طلب الشواهد لصحة ما يقوله 

اإلنسان الظاهر أن الثاين أوىل ألن اهللا إمنا قال له ذلك ال ألجل أن يلجأ ولكن ألجل أن يأيت مبا يشهد له وهلذا 

  قال فتأتيهم بآية 

ية الكرمية أنه ال بد لكل نيب من آية وهذا من حكمة اهللا عز وجل  أرأيتم لو جاء رجل يف غري ومن فوائد هذه اآل

هذه األمة وادعى أنه رسول وقال أنا رسول ومنهجي كذا وعقيديت كذا وعباديت كذا فأطيعوين بدون أي آية هل 

ل كاذب دجال يدعي أنه نيب يكون هذا من احلكمة أو ال ؟ ليس من احلكمة ومن كذبه فهو معذور وإال لكان ك

طيب إذن اآليات فيها نصر للرسل ورمحة باملرسل إليهم حىت  يؤمنوا عن  .حممودكذا يا أن رمبا يدعي أنه رب  

  يقني

ولو شاء اهللا لجمعهم على ومن فوائد هذه اآليات الكرمية أن اهلداية والضاللة بيد اهللا عز وجل  لقوله ((  
  )) الهدى 

لكرمية إثبات مرتبة من مراتب اإلميان بالقدر وهي املشيئة أن اهللا تعاىل قد شاء مجيع أفعال العباد ومن فوائد اآلية ا

   :ومراتب القدر مرت علينا كثريا وهي أربعة
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  :العلم والكتابة واملشيئة واخللق جمموعة يف قول الشاعر 

  " علم كتابة موالنا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين "

  ...بدون عادل اقرأ البيت 

  ....:الطالب

  هذه املراتب األربعة: الشيخ

مؤمنني وكافرين وهذا أمر ال بد منه : ومن فوائد هذه اآلية الكرمية حكمة اهللا عز وجل  يف جعل الناس صنفني   

 ألنه لوال الكفر مل يعرف قدر اإلميان ولوال اإلميان مل يعرف قبح الكفر أليس كذلك ؟ كما أنه لوال احللو ما عرف

أشياء مضادة ما عرف فضل األشياء احملمودة مث إنه لوال اختالف الناس يف هناك املر وهذا واضح إذا مل يكن 

لوال هذا االختالف ما قام  ؟اإلميان والكفر ما قامت راية اجلهاد ألنه كلهم إما مؤمنون وإما كافرون فمن جياهد

املنكر لوال هذا على املعروف وإما على إما هم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألن الناس سيكونون كل

الدعوة إىل اهللا عز وجل  ألم إن كانوا مؤمنني كلهم مل حيتاجوا إىل دعوة وإن كانوا كافرين  االختالف ما قامت

  ما دعوا واضح إذن من احلكمة أن اهللا جعل اخللق قسمني

وهذا قد يرد على  ؟ر أفال يكون يف هذه ظلم لهلكن قد يقول قائل إذا كان أحد الناس من الصنف اآلخر الكاف 

النفس ما دمنا نقول إن الكفر مبشيئة اهللا وأن اهللا عز وجل  حبكمته قسم الناس إىل قسمني أفال يقول الكافر إن 

اهلدى وقضى  هذا ظلم يل ؟ فاجلواب ال كما قال بعض أهل السنة وهو جيادل معتزليا ملا قال أرايت إن منعين

إيل فقال له السين إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو  فهل أحسن  إّيل أم أساء علي بالشقاء

    فضله فذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 

هذا االستفهام ] 21))[األنعام: افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا َأْو َكذَب بِآيَاتِهِ  َوَمْن َأْظَلُم ِممنِ (( قال اهللا عز وجل

  معىن.

  : املعىن ال أحد أفضل . بالطال

  : ال أحد أفضل ما هي فائدة اإلتيان باالستفهام عن النفي ؟ الشيخ

  : تأكيد النفي . الطالب

  : تأكيد النفي ؟ وغري.  الشيخ

  : أي ال أحد أظلم من هذا . الطالب

  : وغري.  الشيخ
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  : حصره يف هذا . الطالب

  : ال كيف كان أبلغ يف النفي ؟ الشيخ

  ن مشربا بالتحدي : يكو الطالب

لتحدي يعين متضمنا للتحدي كأنه يقال إن كنت صادقا فبني يل من هو أظلم طيب لا : يعين يكون مشرب الشيخ

ْن َمَنَع َمَساِجَد اللِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه (( مثل قوله يرد مثل هذه العبارة يف ذنب آخر غري هذا  َوَمْن َأْظَلُم ِمم
  فكيف جنيب ؟] 114))[البقرة:َراِبَها َوَسَعى ِفي خَ 

بأن هذا خاص ذا الذنب يف منع املساجد ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا وهذا افرتى اهللا الكذب :  الطالب

....  

: يعين معناها أن منع حمل العبادة أو املعاملة أو الدراسة أعظمها أن مينع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه  الشيخ

  أمرا نسبيا طيب واالفرتاء أعظمه.  فيكون هذا

  من افرتى اهللا الكذب أو كذب بآياته : الطالب

  : االفرتاء على اهللا كذبا هل هناك وجه آخر ؟ الشيخ

  ...:أن كل هذه مشرتكة يف األظلمية  الطالب

ح الظاملون ))  : األظلمية نعم وكلها اشرتكت يف أا أظلم شيء نعم وكل شيء وعقوبته قوله (( إنه ال يفل الشيخ

  قد وجدنا من أفلح وهو ظامل. 

فلم حياسبون على ما فعلوا سوف .لكن يف اآلخرة ال شك أم ...يظهر أم قد أفلحوا يف الدنيا : الطالب

  .يفلحوا 

: يعين كأنك تقول الفالح أنواع هؤالء وإن أفلحوا ظاهرا وحسيا فإم لن يفلحوا يف الباطن جتد نفوسهم  الشيخ

ون بعده أو ا مطلقا ال ينتكسيعين فالح )) ال يفلح الظالمون ((ة وحزن يف أمل نعم أو يقال شيء آخر يف حسر 

وا عن الفالح هؤالء مل يصابوا بأمراض ومل ينتكسيف اآلخرة ألنه لو قدر أن  )) ال يفلح الظالمون ((يقال 

  وجوه الثالثة أي نعم صحيحفوراءهم اليوم اآلخر ال يفلحون فيه إذن النفي يكون حممول على أحد ال

  ))  إليك الضمري يعود على من ؟  ومنهم من يستمع إليكقال تعاىل ((   

  : على هؤالء املكذبني.  الطالب

  : على هؤالء املكذبني طيب هل ينتفعون ذا االستماع أو ال ؟  الشيخ

  : وجعلنا على قلوم أكنة . الطالب
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  ال ال ؟ إ: اجلواب نعم و  الشيخ

  : ال ينتفعون . بالطال 

  : ال ينتفعون والدليل.  الشيخ

وجعلنا عل قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإن يروا كل آية ال يؤمنوا  قوله عز وجل (( : الطالب
  ). ) بها

  : طيب ثالثة أشياء طيب ما هي اية جمادلتهم ؟  الشيخ

  : مذكورة يف اآلية  الطالب

  : ما هي ؟الشيخ

  جحدوا به واستيقنته أنفسهم إن هذا إال أساطري األولني. و قوال يف اآلية م يقولون أ: الطالب

: املكابرة اية اادلة املكابرة قالوا إن هذا إال أساطري األولني واضح مثل ما يوجد اآلن بني أهل البدع  الشيخ

لبخاري ومسلم ما ثبت عندنا أو وأهل السنة جتد الواحد منهم يقول حنن ما ثبت عندنا حديث حىت لو كان يف ا

يقول فيما حيتج به لبدعته هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول وهذا أكثر ما يكون يف الرافضة وهلذا يقال إن 

املكابر ال تستطيع أن مشكلة ث وحذف من القرآن الكرمي وهذه مكابرة م زاد يف القرآن الكرمي حنو الثلبعضه

 عز وجل  إذن هؤالء اادلون املكابرون اية أمرهم أن يقولوا هذا أساطري األولني تقنعه أبدا لكن قد يهديه اهللا

  وليس وحيا وال نعرتف به ما الفرق بني ينهون عنه وينأون عنه ؟ 

  . أن يسمعوه: ينهون عنه ينهون الناس أن يأتوا إليه وينأون عنه ينأون بأنفسهم  الطالب

هون الناس عن االستماع إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم  طيب الضرر يف : نعم أي يبعدون بأنفسهم وين الشيخ

  هذه احلال عليهم وال على الرسول ؟ 

  )) . وما يضرون إال أنفسهم وما يشعرون: ((  الطالب 

  ))  اخلطاب ملن ؟  ولو ترى إذ وقفوا على النار: وما يشعرون طيب بارك اهللا فيك قوله عز وجل  ((  الشيخ 

  : اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم  يف األصل وأمته من بعده. الطالب

: أو لكل من يتأيت خطابه هنا يعين لو ترى أيها الرائي أو أيها اإلنسان بقطع النظر بكون هذا للرسول  الشيخ

  من يوقفهم عليها ؟  وقفوا على النار صلى اهللا عليه وسلم 

  : اهللا عز وجل  . الطالب

  ))  ما معناها.  يا ليتنا نرد وال نكذبجل  بواسطة املالئكة طيب قوهلم (( : اهللا عز و  الشيخ
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  : أي يتمنون أن يرجعوا إىل الدنيا فال يكذبون مبا جاءهم من الرسل . الطالب

على النصب يعين يتمنون الرجوع إىل الدنيا مع كوم ال يكذبون طيب  )) يا ليتنا نرد وال نكذب ((:  الشيخ

ة يا ليتنا نرد واحلال أننا ال نكذب والفرق بني املعنيني أن األول متنوا أن يردوا إىل الدنيا وال يكذبوا هنا قراءة ثاني

فهم متنوا أن يردوا إىل الدنيا مث وعدوا أن ال يكذبوا بآيات  والنكذببآيات اهللا فهو داخل يف التمين وأما الثانية 

  رم طيب هل صدقهم اهللا مبا قالوا والدليل ؟

  )) .  ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون: ال كذم اهللا عز وجل  ((  البالط

))  إذن قوهلم ما نكذب هذا وعد كاذب هل يف ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون : نعم ((  الشيخ

  هذا ما يدل على أن الناس يتكلمون يوم القيامة ؟ ووجهه. 

  : نعم يقولون.  الطالب

: نعم أم يقولون وأم يتمنون والناس يف اآلخرة كحاهلم يف الدنيا ألم عندهم أصول جيادلون ويدافعون  لشيخا

  ))  ما معىن تكذيبهم بلقاء اهللا ؟  قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا((  ...عن أنفسهم

  :إنكارهم له . الطالب

 يَا َأيـَها اِإلنَساُن ِإنَك َكاِدٌح ِإَلى رَبَك َكْدًحا َفُمالِقيهِ (( : إنكارهم له يعين أم يكذبون بقوله تعاىل  الشيخ

  طيب وما خسراا هل هو يف الدنيا وال يف اآلخرة ؟] 6))[االنشقاق:

  ....: يف اآلخرة :  الطالب

  : ويف الدنيا.  الشيخ

  ...:يف الدنيا ايضا خسرانني  الطالب

وجودهم يف الدنيا شيئا واضح وهذا حق هذا هم اخلاسرون يف بتفيدوا مل يس م: يف الدنيا واآلخرة أل الشيخ

  ما معناها ؟ )) يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ((الدنيا واآلخر قوله 

اإلميان قالوا ذلك ...للندم يقولون هذا للندم على ما فام من )) يا حسرتنا على ما فرطنا فيها((  : الطالب

  ن  ندما وحتسرا على قضية اإلميا

: على تفريطهم يف الدنيا حيث مل يستغلوا األوقات فيما يرضي اهللا لو قال لك قائل يا حسرتنا هل احلسرة  الشيخ

  تنادى ؟ 

  : ال هنا للتنبيه.  الطالب
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ال ميكن أن يصلح للنداء فهي للتنبيه ومثلها على ما صحيح ألن الياء إذا دخلت  ون: للتنبيه ماذا تقول الشيخ

))  طيب  يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربناومثل اآلية السابقة (( )) يا ليت قومي يعلمون قوله تعاىل ((

  ))  هل هذا على حقيقته ؟ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهمأحسنت قوله (( 

  : نعم يف اآلخرة.  الطالب

 حتمل على الظهور زيادة يف : يف اآلخرة على حقيقته يعين جتعل هذه األوزار مبنزلة األشياء احملسوسة اليت الشيخ

   فضحهم وتعذيبهم. 

)) يستجيب وجييب معنامها  إنما يستجيب الذين يسمعونأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال اهللا تعاىل (( 

واحد واجلملة فيها حصر طريقه إمنا يعين ما يستجيب لدعوتك يا حممد إال الذين يسمعون واملراد بالسماع هنا 

القبول وليس مساع اإلدراك ألن مساع اإلدراك يدخل فيه الرب والفاجر واملؤمن والكافر ويدل على مساع االنقياد و 

وال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم اإلدراك قوله تعاىل  ((  مساعذلك يعين التفريق بني مساع القبول واإلذعان و 
))  الذين إعراا  يب الذين يسمعونإنما يستج))  أي ال يستجيبون وينقادون يقول عز وجل ((  ال يسمعون

يصح أن تعطف على ما  هذه مجلة مستأنفة ال))  والموتى يبعثهم اهللا(( فاعل يستجيب الذين يسمعون مث قال 

املوتى مجع ميت وهل املراد موتى القلوب أو موتى األجسام يف ذلك قوالن  )) والموتى يبعثهم اهللاسبق (( 

  ر يبعثهم اهللا فيجازيهمفاثهم اهللا أي مويت القلوب وهم الكللعلماء بعضهم قال املوتى يبع

وبعضهم قال املوتى موتى األجساد يبعثهم اهللا ردا على الذين ينكرون البعث وإذا كانت اآلية حتتمل معنيني  

ر ليس أحدمها أظهر من اآلخر وال منافاة بينهما فما القاعدة ؟ أن حتمل عليهما مجيعا فاملوتى من هؤالء الكفا

سيبعثهم اهللا وجيازيهم واملوتى موتى األجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم اهللا فيكون يف اآلية 

ديد ووعيد ورد على من ينكرون البعث يبعثهم اهللا أي خيرجهم من قبورهم يوم القيامة مث إليه يرجعون عين بعد 

   ويف ذلك الوقت ليس هناك خماصم وال جمادل البعث يرجعون إىل اهللا ويكون أمرهم إىل اهللا تعاىل 

ال مساع قبول وإذعان إيسمعون مساع إدراك و ايش ؟ يف هذه اآلية الكرمية حصر االستجابة لدعوة الرسل بالذين  

  ؟ مساع قبول وإذعان 

لقاعدة ومن فوائد هذه اآلية أم كلما صار اإلنسان أمسع لكالم اهللا ورسوله صارت إستجابته أقوى مأخوذ من ا

املعروفة أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة حبسب هذا الوصف الذي علق عليه احلكم مثال ذلك قوله عز 

كان   ))  فكل ما كان أقوى كان أخري وأنفع وكذلك األمانة كلما إن خير من استأجرت القوي األمينوجل  (( 

فإنه يزداد قوة حبسب قوة ذلك الوصف  من كان أخري املهم أن هذه القاعدة مفيدة كل شيء علق على وصفآ
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ومن فوائد هذه اآلية الكرمية إثبات البعث وهو أعين اإلميان بالبعث أحد أركان اإلميان الستة اليت أخرب ا النيب 

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم صلى اهللا عليه وسلم  جربيل حينما قال أخربين عن اإلميان قال ( 
  ) ر خيره وشرهاآلخر والقد

ومنها أيضا أن هؤالء الكفار مبنزلة املوتى وذلك ألم ال ينتفعون مبا يسمعون كما أن امليت ال ينتفع مبا يسمع  

  جثة فكذلك هؤالء الكفار

  ومنها ديد أولئك الكفار الذين ال يسمعون بأن اهللا سيبعثهم مث جيازيهم 

ث والبعث الذي يكون ليس يأيت كاإلحياء شيئا فشيئا فتجد البشر ومنها قدرة اهللا عز وجل  الكاملة وذلك بالبع 

البشر خيرج صغريا مث ينمي حىت يكون كامال البعث يبعثون كلهم يف حلظة واحدة اقرأ قول اهللا عز وجل  ((   وغري

إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم جميع  (وقال عز وجل ( )) فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
  ))   وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبصر))  وقال عز وجل ((  نا محضرونلدي

))  وهذا الرجوع فيه  يرجعون ثم إليهومن فوائد هذه اآلية الكرمية أن املرجع يف النهاية إىل اهللا عز وجل  لقوله (( 

املعمول يف هذه اآلية لفظية )) وفائدة هذا التقدمي أعين تقدمي  إليه يرجعون ((حصر طريقه تقدمي املعمول يف قوله 

ومعنوية أما املعنوية فهي إفادة احلصر وأنه ال مرجع إال إىل اهللا وأما اللفظية فلتتناسب رؤوس اآليات ألن تناسب 

ارون األلف إال قليال ملا جاء ذكر موسى وهارون قدم ه ارءوس اآليات من البالغة انظر إىل سورة طه كلها آخره

    املعلوم أن موسى أفضل من هارون  ات وإال منعلى موسى لتتناسب اآلي

لوال نزل  املكذبون للرسول املتعنتون لو ن))  قالوا أي املعاندو  وقالوا لوال نزل عليه آية ((مث قال اهللا عز وجل 
 ْفُجَر لََنا ِمنَ َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحتى تَـ (( )) وهم يريدون بذلك اآليات اليت اقرتفوها بقوهلم  من ربه عليه آية

السَماَء َكَما  اَألْرِض يـَْنُبوًعا َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب فـَتُـَفجَر األَنَهاَر ِخالَلَها تـَْفِجيًرا َأْو ُتْسِقطَ 
َنا ِكَسًفا َأْو تَْأِتَي بِاللِه َواْلَمالِئَكِة قَِبيًال َأْو َيُكوَن َلَك بَـ  ومع  ))ْيٌت ِمْن زُْخُرٍف َأْو تـَْرَقى ِفي السَماِء َزَعْمَت َعَليـْ

َنا ِكَتابًا نـَْقَرُؤه ُقْل ُسْبَحاَن رَبي َهْل ُكنُت ِإال َبَشًرا َرسُ ((  ذلك يقولون وًال َوَلْن نـُْؤِمَن ِلُرِقيَك َحتى تـُنَـزَل َعَليـْ
حكمة اهللا عز وجل  أنه قطع هذا الباب سد وها ولكن من حوغري ذلك من اآليات اليت اقرت ] 93))[اإلسراء:

باب االقرتاح على اهللا عز وجل  فإمنا اآليات عند من ؟ عند اهللا عز وجل  هو الذي يأيت ا  هذا الباب أعين

وليست اقرتاح اخللق واخللق إذا اقرتحوا آية  معينة مث أتوا ا فلم يؤمنوا هلكوا هذه سنة اهللا عز وجل  وال يرد على 

فني قال أهل العلم إمنا ن قريشا قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم  أرنا آية يا حممد فأشار إىل القمر فانشق نصهذا أ

   ألم لو يقرتحوا على اهللا عز وجل .  مل يهلكوا
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